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Ajuntament de Mataró

PREÀMBUL. ELS PRIMERS 100 DIES DE GOVERN

L’acord de govern per al mandat 2007-2011 el van signar PSC, ICV- EUiA i 
ERC el 15 de juny de 2007, un dia abans de la constitució del nou Consis-
tori, en el qual va ser escollit alcalde Joan Antoni Baron.

El document de l’acord de govern estableix tres grans eixos de treball: la 
ciutat pensada per les persones, territori i desenvolupament econòmic, i 
l’Ajuntament al servei de les persones. 

Aquest document recull agrupades sota aquests capítols les principals 
accions desenvolupades durant els primers 100 dies del nou Consistori, 
que han estat intensos i productius malgrat coincidir amb el període de 
vacances estivals.

1. LA CIUTAT PENSADA PER LES PERSONES

1.1. L’educació

> El 12 de setembre hem pogut iniciar el curs amb 4 nous centres educatius 
en marxa,  3 d’ells en ubicacions provisionals a l’espera que es facin els nous 
edificis. Ha entrat en funcionament la vuitena escola bressol municipal, EB 
Elna, en un nou edifici junt al CEIP Antonio Machado, a Cirera i Via Europa.

> Durant l’estiu hem adequat els espais provisionals de les noves esco-
les CEIP Joan Coromines (antic parvulari Anxaneta) i CEIP Montserrat Solà 
(antiga Anxaneta)

> Hem licitat les obres del nou edifici per al CEIP Maria Mercè Marçal a 
Figuera Major

> Hem adjudicat les obres del CEIP Montserrat Solà a Cal Collut

> Hem presentat als mestres la guia de recursos i activitats per als cen-
tres escolars. 

> Hem presentat la maleta didàctica “Recuperem la memòria històrica. 
Mataró anys 30”

1.2. L’habitatge

> Prohabitatge ha obert al juliol tres noves convocatòries per sol·licitar 
ajuts: per a la rehabilitació d’edificis;  per demanar subvencions de fins a 
6.000 euros per rehabilitar habitatges buits que es vulguin llogar; i per als 
ajuts per a pagar el lloguer. 

> Hem iniciat la construcció d’un nou edifici d’habitatges al carrer de 
Teià, que servirà per allotjar famílies afectades pel Pla Especial de Millora 
Urbana (PEMU) de La Llàntia. 
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1.3. La salut

> Hem avançat el pagament de la primera part de les indemnitzacions 
als afectats pel brot de legionel·losi de l’any 2002, tal com ens vam com-
prometre per millorar la situació de les 94 famílies afectades malgrat el 
jutge va eximir de responsabilitats l’Ajuntament i manté la causa oberta 
contra els propietaris de la fàbrica de gel Hielos del Maresme. 

1.4. La seguretat i el civisme

> Hem ampliat el servei de vigilància preventiva a les platges, assig-
nant 5 agents de la Policia Local en bicicleta, i millorant substancial-
ment el número d’efectius dedicats a salvament (22) i els equipaments 
de protecció civil (desfibril·ladors i pulsioxímetre).

> Hem realitzat el manteniment de les franges de protecció de les urba-
nitzacions contra els incendis forestals i hem coordinat la campanya 

> El 5 de juliol es va donar compte a la Junta Local de Seguretat del 
descens del 16% dels delictes per robatoris amb violència, malgrat que 
han incrementat els robatoris a vehicles i els danys a vehicles durant els 
primers 5 mesos de l’any.

> El 17 de setembre ha començat una nova campanya amb 4 agents 
cívics per difondre el bon ús dels espais públics, de la recollida selectiva 
de mobles i trastos vells. 

> El 19 de setembre hem inaugurat el nou parc de Bombers.

> Hem expulsat del cos un agent de Policia Local que compleix con-
demna per haver maltractat psicològicament el seu fill, entenent que 
aquesta persona no compleix els mínims cànons d’ètica i humanitat per 
fer la seva feina.

> Hem regulat la utilització de determinats espais públics per a que els 
gossos puguin córrer deslligats en determinats horaris.

1.5. Les persones dependents

> Hem preparat els serveis municipals per tramitar les primeres 
sol·licituds d’ajuts de la Llei de dependències. 

1.6. La joventut

> Hem augmentat la subvenció i el número de places ofertades als 
Casals d’Estiu de juliol i setembre.
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> Hem posat en marxa l’aula de noves tecnologies de l’equipament juvenil 
de La Llàntia gràcies a Microsoft i la Fundació Esplai. 

1.7. La cultura

> El 29 de juny hem assistit a una nova celebració del Dies de Dansa, amb 
espectacles de gran qualitat al carrer i la participació gran afluència de públic.

> Hem col·laborat en l’organització d’una nova edició del festival de músi-
ques Cruïlla de Cultures

> Hem celebrat amb èxit la incorporació de nous actes al programa de la 
Festa Major, Les Santes, com ara  el bateig del Dragalió o el No n’hi ha 
Prou i hem introduït altres novetats com la possibilitat de descarregar-se el 
programa per bluetooth.

> Hem presentat la nova temporada de tardor de teatre i dansa del Monu-
mental i el nou curs de l’Aula de Teatre.

> PUMSA ha adquirit una part de l’edifici modernista de Can Sisternes, que 
està catalogat, per tal de fomentar la rehabilitació i evitar la degradació 
de l’entorn.

> Hem organitzat la onzena exposició dels Premis Puig i Cadafalch 
d’Arquitectura i Interiorisme i la segona Triennal d’Arquitectura del 
Maresme. 

> Hem aprovat el projecte d’enderrocs de Can Marfà, que donarà inici a 
la primera fase de la construcció del futur Museu de la Ciutat en aquesta 
antiga nau industrial.

1.8. L’esport

> En els mesos de juliol i agost hem posat gespa artificial al tercer dels 
camps municipals de futbol de Mataró, el de Can Xalant. 

> Al setembre hem aprovat el projecte del nou poliesportiu municipal del 
carrer d’Euskadi

> Hem consensuat amb la Comissió de Clubs d’Atletisme i hem aprovat el 
projecte d’ampliació de l’estadi municipal d’Atletisme, del qual executarem 
immediatament la primera fase, amb l’ampliació del número de pistes i la 
construcció dels vestidors.

> Hem executat durant l’estiu les actuacions de millora i manteniment 
d’instal·lacions esportives municipals, que donen cabuda a 53 entitats, 35 
escoles i 693 equips. 
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2. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2.1. L’equilibri territorial

> Al juliol hem aprovat l’aprovació provisional de la modificació del Pla 
General de l’Eix Herrera, que ha de permetre el desenvolupament d’aquest 
sector de la ciutat que està en transformació, amb la dotació d’equipaments, 
habitatges i places.

> També hem clos la tramitació administrativa de la modificació del Pla 
General en l’àmbit de Colon-Toló, que contindrà habitatge lliure i de protec-
ció pública i una zona verda.

2.2. Els barris i l’espai públic

>  El 20 de juliol ens arriba la confirmació que hem conseguit una sub-
venció de 6,9 milions d’euros de la Llei de Barris per a Rocafonda-El Palau-
Escorxador, fet que ens permetrà desenvolupar els projectes de millora de 
l’espai públic i també els programes de caràcter social i cívic que havíem 
dissenyat fins el 2011 amb un valor total de 13,8 milions d’euros. 

> El 23 de juliol hem inaugurat la reurbanització del carrer de Cooperativa, 
que dóna prioritat als vianants, i hem reprès les obres de la nau Gaudí.

> El 17 de juliol hem acabat les obres del carrer de Terrassa, que remata part 
dels entorns del poliesportiu Teresa Maria Roca i dóna accés al nou aparcament.

> Hem realitzat obres de reparació i millores del paviment de Can Xammar.

> Hem enderrocat l’edifici de l’antic parc de Bombers a Cerdanyola i  
aquest solar es destinarà en un futur a equipaments públics.

> Hem iniciat les obres de renovació dels carrers de Sant Pelegrí, Pascual 
Madoz i Mitja Galta, que milloraran la connexió del Centre amb l’Havana. 

> Hem aprovat el projecte de reurbanització dels carrers de Beata Maria, 
Sant Simó i la Baixada d’en Feliu de la Penya i estem a punt de començar 
les obres. Precisament aquesta setmana comencen unes altres obres al 
centre: les de reurbanització del Camí Ral, entre Sant Pere i Jordi Joan.

> Al setembre hem acabat les obres d’arranjament de quatre carrers d’El Palau: 
Bombers Madern i Clariana,  Lapidario, Germà Francisco i Siete Partidas.

> PUMSA ha començat les obres d’urbanització dels entorns del Cafè de Mar

> Hem aprovat el projecte d’arranjament del parc de la Pollancreda.

> Hem realitzat obres de millora en el clavegueram del Torrent de la Pòl-
vora i el carrer del Riu Segura i acabem de començar els treballs al carrer 
de Floridablanca. 
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> Hem aprovat el projecte d’una fase més de la rehabilitació del Cementiri 
dels Caputxins, que farà la concessionària Cementiris Municipals. 

> Hem adjudicat les obres per la construcció del nou equipament del 
carrer de Tres Roques a Cerdanyola i les obres començaran imminentment.

2.3. La mobilitat i el transport públic.

> Hem posat en marxa els aparcaments municipals per a residents i de 
rotació del Parc de Cerdanyola (266), de la plaça d’Occitània (224) i del carrer 
de Terrassa (82). En aquests moments hi ha ja a la ciutat 4.751 places.

> El 17 de setembre hem aprovat inicialment el projecte per a la construc-
ció d’un altre aparcament soterrat al parc del Palau (241 places). 

> Hem donat una opció estacional a la mobilitat en el passeig Marítim amb 
la posada en marxa, entre el 9 de juny i l’11 de setembre, del trenet platja.
 
> Hem habilitat un aparcament provisional i gratuït en superfície per a 75 
vehicles al solar on hi havia l’antic parc de Bombers, a Cerdanyola.

> Hem invertit en noves tecnologies de control de trànsit, instal·lant una 
nova càmera a la Porta Laietana.

> Hem constituït el consell municipal de mobilitat

> Hem mantingut converses i reunions amb altres administracions per 
traslladar-los la preocupació per la perillositat d’un tram de la C-60 (actua-
cions que s’han executat) i  també pel mal funcionament del transport 
ferroviari durant l’estiu.. 

2.4. Ocupació de qualitat

> Hem contractat 75 persones en situació d’atur gràcies als Plans 
d’Ocupació de la Generalitat, que ens permeten tenir 11 projectes en marxa 
i hem implicat 12 departaments municipals. 

> Hem presentat i posat en marxa el catàleg de formació ocupacional i 
contínua, en el qual incloem 51 cursos i seminaris i oferim 765 places

> Hem posat en marxa el nou Club de Feina del Servei d’Ocupació de 
Mataró i hem presentat la plataforma multimèdia Porta 22-Mataró als 
instituts, escoles universitàries, gremis i associacions, iniciant també la 
campanya de comunicació per difondre el servei.
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2.5. La iniciativa emprenedora

> Hem arribat a la 7a edició dels Premis Cre@tic per incentivar la innovació i 
donar suport a les iniciatives emprenedores amb dotació econòmica i les pos-
sibilitats d’instal·lar-se a la incubadora d’empreses de base tecnològica.

2.6. La competitivitat del teixit productiu

> Quant al comerç, hem realitzat la senyalització del Mercat del Pla d’en 
Boet tal com demanaven els paradistes

> Hem posat en marxa el minisite i el butlletí electrònic per fomentar la 
internacionalització de les empreses.

> Hem començat la construcció al Rengle del nou edifici de negocis que, situat 
junt al futur TecnoCampusMataró, allotjarà 16 empreses de diferents sectors. 

2.7. Tecnocampus: innovació, universitat i empresa

> Hem avançat en el projecte físic del parc tecnològic i universitari, iniciant 
les obres i licitant l’estructura de l’edifici dissenyat per Oriol Bohigas.

> Hem estat condicionant durant tot l’estiu les naus que va construir 
PUMSA a Vallveric perquè s’instal·lin 9 empreses de base tecnològica, entre 
elles la Fundació Tecnocampus, i que aquesta tardor estigui ja en marxa la 
versió 1.0 del TCM.

2.8. La promoció de la ciutat

> Aquest estiu hem posat en marxa tres mòduls de lavabos al passeig 
Marítim per tal d’ampliar els serveis públics a la zona de les platges i hem 
instal·lat la nova senyalització turística a la zona i condicionat amb llums 
de plaques solars la zona de la platja de Sant Simó.

>  Hem ofert les 11 rutes guiades i audioguiades a la ciutat, incorporant 
l’acord de col·laboració amb la Fundació Vilaseca. Durant la temporada 
estival hem aconseguit ampliar l’oferta d’activitats en el front marítim 
en concertació amb el sector privat: artesans vora el mar, entrellunes, 
monòlegs i finalment el balanç ha estat molt positiu, tenint en compte que 
les oficines de turisme han tingut més de 14.000 visitants. 
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3. L’AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES

3.1. Eficàcia i transparència de l’administració

> Hem celebrat 4 Plens i 16 Comissions informatives municipals on pre-
sentat a l’oposició els projectes i programes que després hem portat a 
l’aprovació del Ple o de la Junta de Govern. 

3.2. La participació ciutadana

> Hem definit el procés de participació en els pressupostos municipals 
2008, que començarà el 8 d’octubre amb la celebració d’un Consell de 
ciutat obert i continuarà el 17 d’octubre amb la celebració de l’Audiència 
Pública, a més d’intentar millorar el sistema telemàtic de participació a 
través d’Internet creant un bloc específic. 

3.3. La comunicació

> L’11 de setembre ha entrat en funcionament en fase de proves el nou 
canal de televisió digital comarcal Maresme Digital Televisió, en el que 
participem juntament amb 13 municipis del Baix Maresme i el Consell 
Comarcal. Ens convertim en la primera televisió local pública que emet en 
tecnologia TDT. Durant l’estiu s’han realitzat les obres dels estudis (plató 
digital inclòs) al Centre Cívic Pla d’en Boet. 

>  Hem complert el primer any d’emissions de l’emissora municipal Mataró 
Ràdio amb 69 programes en antena i 150 col·laboradors, fet que destaca 
l’altíssim nivell de participació.

3.4. La cooperació internacional i la solidaritat

> Hem destinat 12.000 euros com a ajut d’emergència per ajudar a paliar 
els efectes del terratrèmol del Perú.




